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 מחשבות על ערך האדם: פרשת בחקתי

 

 גדעון רמז

 

והפעם , לחלקים" בחוקותי"צריך לחלק את פרשת , ך"כמקובל בכל שיעור תנ

הבטחה ואזהרה כמה טוב יהיה -הראשון הוא דרשת. יש בבירור רק שניים

 עודדאולי האזהרה הזו נועדה ל. וכמה רע יהיה אם לא" ,אם בחוקותי תלכו"

הוא בא להגדיר . שהוא קצר אך תכליתי הרבה יותר, י החלק השניישוםאת 

ובעיקר את הקופון שהם , כלומר למעשה לכוהנים, את התשלומים לאלהים

אחרי ששמע את , משמע." מפליא לנדור"אמורים לגזור אחרי שאדם מישראל 

אם , של שמחה והכרת תודהאחר או ברגע , המוטיבציה שבחלק הראשון-נאום

או רכוש כגון ,  את בן משפחתו,ומקדיש לאל את עצמובהתלהבותו איש נסחף 

מעין , בקצרה. מה החשבון שיוגש לו לאחר שתתקרר דעתו, מקנה או מקרקעין

יצחק מקראי המאפשר לנו הצצה אל חיי הכלכלה והמושגים -מחירון לוי

 .החברתיים של תקופת הכתיבה

 

את קדמוניות ראוי לציין כי המונחים המשמשים כאן נראים כמאשרים בבירור 

 לפי שיטת Pמקור ,  ספר ויקרא–כולה " תורת כוהנים"ולכן של , הפרשה

כל .  אם לא למעמד הר סיני הרי לפחות לימי בית ראשון–ביקורת המקרא 

ולא במטבעות שנכנסו ,  של מתכת הכסףבמשקלהערכים הכספיים ננקבים 

ך החוקי שהוא ההיל" שקל הקודש. "לשימוש במקומותינו רק בימי בית שני

" גרה"אף שהפרשנים התייחסו ל." עשרים גרה"מוגדר כ, לעניין הנדרים

נראה לי יותר הקישור של מלה זו עם , במשמעות אנכרוניסטית של מעות

 יחידת משקל טבעית היוצרת זוהי. שימושה התלמודי כגרגר של חרוב

ממש כפי שמערכת המשקל והמטבע במקומות אחרים , סטנדארד אחיד למדי

 .grainסכסים - למשל אצל האנגלו–ה על תקנים דומים נשענ

 

, המעבר מסחר חליפין כבר הגיע לשלב שבו שימש הכסף כאמצעי תשלום

. ןאת המתכת לידי המוכר אלא שקלו מטבעותאבל במעמד העיסקה לא שלשלו 

 אלא מטילים קטנים במשקלים ,כנראה לא היה מדובר כבר בגושים גולמיים

הפיקוח על אחידות משקלם וטהרתם היווה . ן פרטיהוכנו באופ שמקובלים

. משתקפת היטב בתורהובעיה זו , י הטבעה ממלכתית"בעיה שטרם נפתרה ע

ומן , משקולות מוכנות שחסכו את הטירחה ללקט גרגרים ולספור אותםהיו 

בדרך כלל ".  לא יהיו לך בכיסך אבן ואבן"הסתם לא לחינם התורה מזהירה 

 ולכן מן הסתם היו מי , נוהג נפוץמעיד על א להילחם איסור חמור ומפורש ב

 מעמד פיננסי מאחר שטרם צמח .החזיקו כך בשער קניה ושער מכירה כןש

 .יכלה להכיר בשער יציג אחד בלבדתורה ה, המתפרנס מהפרשי שערים
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 שהאינטרסים שלו מתבטאים היטב בקודקס שהוא עצמו אחראבל היה מעמד 

אחד התרגילים הכלכליים כ נראית על פניה "שקל הקודש"הנהגת .  חיבר

שקל מקובל להבין כי . הברורים של הכוהנים להבטיח ולהגדיל את הכנסתם

 כך אם התחייבת בנדר על, לכן.  הרגיל כפול מן השקל המסחריהקודש הוא

נדרת פי היית עלול לגלות ש ,ערך של משהו או מישהוה או על ,וכך שקלים

 דומים מאד לאלה מספרייםהתעריפים , שנראהכפי . שניים ממה שהתכוונת

וסביר , אבל כפולים במעמד התשלום, שמופיעים במקרא לעסקות מסחריות

 אחוז המוטלת על פדיון 20תרגיל אחר הוא התוספת של . שזה אינו מקרה

 נוהג –ידי הכהן עצמו -מעבר לשמאות שנעשית כמובן על, כספי של ערך הנדר

 . כניגוד אינטרסים מובהקשהיינו מכנים ופוסלים היום
  

שבה הוא מופיע ,  בפרשה זוהערךאזכיר רק בקצרה את הבעיתיות של מונח 

הערך שלך או ,  לכאורה–" ערכך"תמיד עם מה שנראה כסיומת השייכות 

–הידיעה ' אבל לביטוי הזה מצטרפות גם אותיות השימוש כגון ה. בשבילך

 זהה כבר הופיע גם בפרשת מונח.  שאינן מסתדרות עם תבנית זו–" הערכך"

לכך נוספת הבעיה . כך שלא נראה כי זוהי טעות מקרית, ויקרא בהקשר דומה

אלא רק — שווי כספישללבדה במשמעות " ערך"שאין במקרא דוגמה למילה 

. חליפה, למשל ערך עצים או ערך בגדים,  ערוכים, במובן של חפצים  מסודרים

אבל אם אפילו .  שלפנינו מילה זרההיו איפוא פרשנים שהציעו לראות במונח

אסתפק גם אני בציון , י פשוט מודה שאין לו הסבר לצורה המוזרה הזו"רש

  . בלבדהבעיה

 

משיך לדון בגוף העניין לפי פשט הכתוב כפי שהובן מאז ומתמיד מתוך נ

מכייון  (הרי, אם אדם נודר להקדיש את עצמו או נפש אחרת: ההקשר

הוא התחייב ) שוללת לחלוטין קרבן אדם ממש, גאוותנו הרבה ל,שהתורה

חייב לשלם כדי לצאת  כמה הנודר וצריך לחשב,  של נפש זושוויהאת לתרום 

,  בני אדםלקנותאין לנו אלא להבין כי בתקופה שבה כן היה ניתן . ידי חובתו

 בעצם לשכור –יחסית של עבד עברי - לפי הדין המתקדם–אם לצמיתות ואם 

 מכאןניתן להסיק . י מדובר פחות או יותר בערך השוקרה, אותם לשבע שנים

 .על שווי יחסי כפי שנחשב אז בין בני אדם שונים ובינם לבין טובין אחרים
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, עד גיל חודש אין הפרשה נוקבת ערך בכלל: מסודר לפי גילאים, וזה המחירון

 צריכים בכורים היו. אולי מפני שסיכויי ההישרדות לתינוקות לא היו ודאיים

 ולא היה אפשר ,עד אז היו שייכים ממילא לאל, בלאו הכי לפדות בגיל חודש

 פדיון בן חודש עד חמש שנים שווה למחיר לזכר" הערכך" ואמנם . להקדישם

.  שלושה שקלים– נקבהל.  חמישה שקלים– המופיע  כעבור כמה פרקים הבן

חורין בלי -ןצריך לומר לשבחה של התורה כי ערך האדם הוא שווה לכל ב

 . הבדל מעמד או עושר

 

שלא , אפשר להתחמק מן ההבדל הגדול בהערכת האשה לעומת הגבר-אבל אי

בכך אין . להזכיר את העובדה כי האישה עצמה אינה מוסמכת לנדור בכלל

ואין זו אחת הדוגמאות  , האפליה הזו מצויה בכל התורה, חידוש גדול

 .  בנות צלפחד והדין הנגזר ממנההחריגות לטובה יחסית לתקופה כמו סיפור

 

, בשלב הזה: אבל מעניין לעקוב אחרי ההפרשיות בין המינים לאורך החיים

 שנים עד 5  מגיל . מן הילד60%הילדה שווה כאמור  ,  שנה20מגיל חודש עד 

כלומר ערכה היחסי יורד ,  שקלים10של נקבה ,  שקלים20  ערכו של זכר – 20

ערכה היחסי של  , 60 עד 20גיל , בתקופת הבגרות. למחצית מערך הזכר

, ודווקא לעת זיקנה. 50 שקל לעומת 30 – מן הגבר 60%-האשה  חוזר ועולה ל

 – מגיע לשיא של שני שלישים מערך הגבר שווי האשהמגיל ששים ומעלה 

,  אך זאת בעיקר בגלל ירידה תלולה בערך הגבר-- 15עשרה שקלים לעומת 

 בעוד שווי האשה מתדרדר קצת ,השווה כעת פחות משליש ערכו במיטב ימיו

אבל , אפשר לייחס לעקומה הזאת של יחסי הערכים כל מיני הסברים. פחות

שהרי אשה צעירה היא לכאורה , לכאורה לא מדובר בהערכה כלכלית גרידא

והנה . לפחות בפוטנציה, מצוינת ומניבה, ווקא השקעה אטרקטיביתד

 ושור הנוגח עבד או אמה ,התורה נוהגת שוויון בין המינים, כשמדובר בעבדים

שוויה של אשה בת חורין ,  כלומר– שקל 30 של אחידמחייב את בעליו בפיצוי 

 .כמובן לפני התוספת של שקל הקודש, בוגרת  דומה לזה של שפחה

 

, לטובת הכהונה" שקל הקודש"חוץ מן ההמרה ל,  שציינתי קודםכפי

. התעריפים האלה דומים למדי למה ששולם בעסקות חולין המתועדות במקרא

 מכרו אותו בדיוק במחיר שנוקבת הפרשה בעד נער 17-אחיו של יוסף בן ה

או שלא היתה אינפלציה במשך יותר מארבע מאות שנה עד למתן . בגיל הזה

 יצאו פראיירים ומאז כידוע הלהוטים להיפטר מאחיהםשבני יעקבאו , תורה

או ששני הפרקים , צאצאיהם נשמרים מכל משמר שלא לחזור על המשגה

 זמן והערכים המקובלים אז יוחסו רטרוספקטיבית לשתי וחוברו באות

 . תקופות קודמות אף שהן די רחוקות זו מזו
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ודי מפתיע לגלות ,  לפחות בקירוב,מדובר כאן בערך ריאלי של אדם, בכל אופן

מכמה דוגמאות עולה . כי הוא מבטא סכום משמעותי אך לא יקר במיוחד

כמעין כסף שלהוצאות יומיומיות החזיקו אנשים בשקלים בודדים או חלקיהם 

וזה נראה להם שכר סביר , ברשות נערו של שאול יש רבע שקל, למשל. קטן

וסר המצור הארמי משומרון כאשר מ. להציע בעד שירותיו של הרואה

אפשר היה לקנות בשקל סאה סולת , והמחירים שהופקעו חוזרים לקדמותם

גולגולת שנתי לטובת הכוהנים והלויים -חצי שקל כמס. וסאתיים שעורים

 שוב –דעת להעניק הנחות -אם כי לכוהן ניתן שיקול, נחשב כשווה לכל נפש

" ערכך" שנות היותו בשיא הבמשך ארבעים, ובכן.  פתח ברור לניצול מעמדו

, היה האדם משלם את מחצית שוויו בתשלומים נוחים גם אם לא נדר כלום

 מדובר במחצית שקל  לצורך המסשהריבשוק החופשי ובעצם את כל שוויו 

 . הקודש

 

האלמנה שהלינה . גודל כזה כדי להביא למכירתו של אדם-די היה בחוב בסדר

 – אמנם לא קטן –שיה בערכם של מספר את אלישע פודה שני ילדים מידי נו

אבימלך מצליח לשכור בשבעים שקל די אנשים .  המתמלאים בנסשל כדי שמן

הקנס על הוצאת דיבה נגד בתולה . חזים כדי לרצוח את שבעים אחיוריקים ופו

הרנס על אונס בתולה . לומר חמישים שקלים בשקל הקודשכ, הוא מאה כסף

זה רק חלק מעונשו של , ל"כמאמר חז, אם כי( חמישים כסף --חצי מזה הוא 

 לשאת את כלומר" לשתות מעציצו "כי הוא גם רחמנא ליצלן חייב, האנס

והנה , זה נראה בעינינו היום עונש קליל).  בלי אפשרות לגרשה לאשההקרבן

עכן מוצא להורג על לקיחת שלל הכולל . מחיר אדם אינו גבוה בהרבהמחיר 

 . שקל כסף200

 

. אנו נתקלים בסכומים נכבדים יותר, וים עם מתנות אחרות לקודשאבל כשמשו

כל אחד קערה ומזרק כסף בשווי , בפרשת נשא, נשיאי השבטים מקריבים

פי ,  כלומר–בדגש כי גם כאן מדובר בשקל הקודש , כולל של מאתיים שקל

אלא האיש מסוף ספר ,  לא הנביא– מיכה.  ארבעה מן המחיר המירבי של אדם

וכאשר הוא מודה ומחזיר לה היא מקדישה ,  שקל מאמו1,100 גונב --שופטים 

כפי . מוסרת לצורף וזה מספיק כדי לצקת פסל ומסכה, מאתיים שקל מתוכם

שניתן לצפות בחברה אגרארית המיחסת ערך עליון לקרקע ומקדשת את 

נבות מסרב למכור . ן גבוהים במיוחד"מחירי הנדל, העברתו בתוך המשפחה

עפרון מציע לאברהם את מערת .  כרמו בעד כל מחיר כספי שהואלאחאב את 

,  שזה מחיר מציאה–קשה לדעת ,  בצדק או לא–ורומז ,  שקל400-המכפלה ב

 .רק בשבילך
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  יצירה יהודית ו קהילה1962 מאז

  בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראלמות מתקייפעילויות הקהילה

 

 

 

 

 

 מאשר גודל שונים לגמרי-אוסיף רק כי לאנשי שררה היה גם אז הון בסדרי

 קצת כדי   הפריזו השועים האלהאם כי ייתכן שהסיפורים על, ,לפשוטי העם

אפילו יוסף הצדיק שם באמתחתו של בנימין מתנה של . להרשים בעושרם

את דלילה באלף ומאה חמשת סרני פלישתים משחדים . שלוש מאות שקלים

 הביטוי – לידי עושי המלאכה שקולוהמחיר שעמד המן ל. שקלים כל אחד

ם שהיו רחוקי,  כבר ננקב בכיכרות כסף–נשאר גם כאשר כבר היו מטבעות 

דורנו לא . מחייו ותפיסתו של אדם רגיל כמו המיליארדים של הטייקונים היום

 .המציא את הפער החברתי

 

לתקופה שבה הערכים היחסיים היו שונים , הפרשה מחזירה אותנו, בכל זאת

. ואין לנו אלא להסיק כי חירותו ואף חייו של האדם קצת עלו בשווים מאז, מאד

 אולי מבחינות אחרות –ני אדם אנחנו כחמורים  ראשונים כב,ל"כמאמר חז, אם

 .    אך לא בעניין הזה, זה נכון

 

 
 
 


